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20 - 23 jan		
24 - 27 fev		
21 - 24 abr		
19 - 22 mai		
02 - 05 jun		
23 - 26 jun		
14 - 17 jul		
04 - 07 ago		
18 - 21 ago		
08 - 11 set		
30 set - 2 out
20 - 23 out		
10 - 13 nov		

Monte Carlo
Suécia
Croácia
Portugal
Itália
Quénia
Estónia
Finlândia
TBC
Grécia
Nova Zelândia
Espanha
Japão

Apesar do calendário ter passado a ter, novamente, 13 provas, não é seguro que a Nova Zelândia e o Japão regressem ao Mundial. Dependerá da pandemia. Quanto á prova em falta, saira de um conjunto de ralis composto por
Ypres e algumas do Europeu de Ralis, agora debaixo do controlo dos promotores do WRC.

Pontuação do Mundial de Ralis
Cada prova oferece pontos para os 10 primeiros, respetivamente, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 ponto.
Na “Power Stage” são oferecidos pontos de bónus aos 5 primeiros classificados no derradeiro troço de cada prova,
respetivamente, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.
No caso de uma prova ser interrompida antes de chegar ao final, são atribuídos os seguintes pontos:
- totalidade dos pontos previstos caso sejam cumpridos 75% ou mais do percurso previsto
- 50% dos pontos previstos se forem cumpridos 50% ou menos do percurso previsto
- um terço dos pontos previstos caso forem cumpridos 25% ou menos do percurso previsto
- zero pontos caso seja cumprido menos de 25% do percurso previsto
Os pontos bónus atribuídos na “Power Stage”, caso seja disputada, não são adicionados aos diversos casos.
Pontuam para o campeonato de construtores as duas primeiras viaturas escolhidas por cada construtor
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SISTEMA
HÍBRIDO
E MENOS
PESO DA
AERODINÂMICA
O regulamento do Mundial de Ralis 2022 introduz uma nova geração
de carros com motorização híbrida e com menor peso da aerodinâmica.

A

Até agora sabíamos que os novos carros do Mundial de
Ralis iriam ser híbridos. Sabíamos que perderiam os diferenciais ativos e o comando da caixa de velocidades instalado no volante. Enfim, sabíamos que a aerodinâmica iria
perder muita da influência.
Com a publicação do Regulamento Técnico do Mundial
de Ralis para a classe Rally1, percebe-se como serão os
carros para o próximo Rali de Monte Carlo e percebe-se,
igualmente, as saídas de estrada que Toyota, Hyundai e

Ford conheceram com maior (Hyundai e Toyota) ou menor
violência (Ford).
AERODINÂMICA MENOS IMPORTANTE
A nova regulamentação dá um enorme passo atrás na influência da aerodinâmica no comportamento do carro. O
objetivo é evidente: reduzir custos e, sobretudo, a velocidade dos carros.
Assim, o novo regulamento bane o difusor traseiro, as aletas e as “persianas” que estavam na traseira dos carros.
Para compensar a perda do difusor traseiro, o regulamento
especifica um ângulo máximo de 8 graus para o plano de
referência da proteção traseira. A proteção que está localizada entre o diferencial traseiro e o para choques traseiro.
Mais ou menos no mesmo local onde antes estava o difusor.
Quer isto dizer que a placa pode ser trabalhada no ângulo
de inclinação, permitindo esses 8 graus alguma aceleração do ar por baixo do carro. Mas sem controlo do fluxo
como sucede num difusor (ver imagem 1).
Os carros têm, obrigatoriamente, um fundo plano entre as
rodas dianteiras e a junção com a proteção traseira. O desenho é livre e podem ter orifícios para saída de ar quente
do escape.
São autorizadas as entradas e saídas de ar nos para choques e nos guarda lamas dianteiros e ilhargas traseiras.
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Porém, as condutas de ventilação, permitidas, não podem deixar ver as rodas através das aberturas homologadas no para choques traseiro. E em todas as direções
e posição das rodas.
As aberturas têm de estar cobertas com rede de malha
máxima de 10 mm, sempre sem as persianas. Neste
particular, dos três carros que vão ser usados em 2022,
apenas o Toyota Yaris GR Rally1 utiliza condutas de ventilação dos travões traseiros no para choques traseiro e é
o único a ter a proteção traseira inclinada.
A outra maior novidade reside, claro, no sistema híbrido
que tem, também, impacto na definição aerodinâmica
dos carros. Isto porque o motor elétrico e as baterias foram incluídos na lista de items que podem ser refrigerados através das aberturas homologadas e permitidas
nos painéis traseiros e assim refrigerar esses elementos.
Para refrigerar outros elementos, continuam a ser permitidas entradas de ar no para choques dianteiro. Cada auxiliar que for necessário refrigerar terá, apenas, um orifício
de refrigeração, sendo que esses auxiliares estão todos
definidos pelo regulamento.
No que toca às aberturas para refrigerar o motor e o habitáculo, são definidas pelo regulamento e podem ser
tapadas com fita consoante as necessidades.
Não há mais esclarecimentos sobre outras peças proibidas como aletas aerodinâmicas e as pequenas asas por
cima dos guarda lamas dianteiros. Também não é público o tamanho das asas à frente e atrás. Tudo isso está
no formulário de homologação Rally1 que, infelizmente,
não é público.
DIMENSÕES
E PESOS DOS RALLY1
O novo regulamento dos Rally1 estabelece as dimensões máximas do carro e, também, o volume máximo da
carroçaria no envelope exterior gerado pelos alargamentos face ao carro de base (ver imagens 2 e 5).
As áreas a vermelho nas imagens mostram onde as partes aerodinâmicas podem ser colocadas e os limites dos
alargamentos, sempre dentro do referido envelope criado em redor da carroçaria.
O carro pode ter um máximo de 1875 mm com todos os
elementos colocados. A altura mínima é de 1250 mm,
medidos entre o plano de referência (a linha que sai do
ponto mais baixo do chassis de um Rally1) e o ponto
mais alto do tejadilho (ver imagem 3).
Não há mudanças no que toca à distância ao solo e
como no carro anterior, a altura ao solo tem de garantir
que nenhuma peça do carro toque no chão quando este
tiver as duas rodas de um dos lados totalmente vazias.
E a verificação desta condição é feita numa superfície
plana com os dois ocupantes a bordo.
O carro Rally1 tem de exibir dois espelhos retrovisores
exteriores que passam a ser regulamentados nas dimensões e no distanciamento da carroçaria, impedindo
criatividade a mais na definição das capas dos espelhos.
Assim, a capa do espelho só pode ser estendida para o
painel da porta por meio de uma estrutura que não pode
ter aberturas e tem de estar dentro do volume indicado

Imagem 1

no regulamento (ver imagem 4).
O comprimento máximo é de 100 mm e o raio máximo
será de 200 mm. Cada espelho pode ter uma superfície
refletora de pelo menos 90 cm2 e pode conter um recorte
(máximo de 25 cm2 por espelho) na capa para refrigerar o
habitáculo.
O regulamento especifica que cada carro tem um peso mínimo de 1260 quilogramas – era de 1190 quilogramas no
WRC entrado em vigor em 2017 – com apenas uma roda
suplente. Com os dois ocupantes, o peso mínimo sobe
para 1430 kgs (era de 1360 kgs nas regras WRC 2017).
HOMOLOGAÇÕES DE PEÇAS
A FIA tinha acabado em 2021 com a proibição de utilizar
uma peça antiga depois de ser homologada uma nova. A
proibição regressa em 2022, pelo que a cada homologação não se pode voltar atrás. Outra peça que tem nova
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regulamentação é o radiador. Agora, o núcleo do radiador
deve ter um máximo de 6 faces planas e o núcleo deve
ser em tubo fino. Cada fila de tubos de refrigeração deve
ter um máximo de 18 tubos por 100 mm. A dimensão
interna mínima dos tubos do radiador é de 0,8 mm.
COMO FUNCIONA O “HYBRID BOOST”?
Graças a eletrificação oferecida pelo “kit” híbrido fornecido
pela “Compact Dynamics”, capaz de gerar 100 kW de potência extra (136 CV), os carros terão mais potência e um
“boost” que poderá ser usado durante as especiais. Mas,
sabe como é que ele vai ser usado?
Digo-lhe desde já que este sistema torna os novos Rally1
o carro de ralis mais complexo de sempre. Apesar de ter
perdido os diferenciais ativos e o comando da caixa por
alavanca no volante. Obviamente que os homens da Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford sabem, perfeitamente, como funciona o “Hybrid Boost”, mas
acredito que o caro leitor não saiba. O Guia Autoblogue
WRC 2022 explica tudo, com a ajuda de Tom Fowler, diretor técnico da Toyota Gazoo Racing World Rally Team.
O “Hybrid Boost” não é um sistema de potência extra
determinado por tempo. O que a FIA implementou foi um
sistema de potência extra que deverá ser gerido de forma
estratégica e não pelo pressionar de um botão durante determinado tempo.
Segundo explicou Fowler, “durante a travagem temos de
regenerar uma certa quantidade de energia para a podermos utilizar na aceleração seguinte.”
Aceleração essa que tem uma limitada quantidade de
energia que pode ser utilizada. E como explicou o engenheiro da Toyota, “essa quantidade de energia usada em
cada aceleração é determinada pelo tamanho do troço.”
Ou seja, a energia que é utilizada deve ser na quantidade
certa para que possa ser usada em todas as seções do
troço e no final ter sido usada a capacidade da bateria.
Confuso?
Simplifiquemos! O “Hybrid Boost” é uma estratégia baseada na energia disponível em que se arranca para o
troço com a bateria totalmente carregada, regenera-se
energia ao longo da especial para a usar até chegar ao
fim com a bateria totalmente descarregada. Esta é a
ideia da FIA, claro.
Além do “kit” híbrido, os carros vão manter o motor dos
carros usados entre 2017 e 2021, ou seja, o bloco 1.6
litros turbo. Quer isto dizer que os Rally1 serão sempre rápidos mesmo sem a ajuda da parte elétrica.
Quando esta entra em ação, a aceleração será muito melhor, tornando os Rally1 nos carros de Ralis mais rápidos
de sempre.
Para que os espetadores possam acompanhar a forma
como as equipas vão usar o sistema híbrido, os promotores vão usar novos grafismos que mostram, exatamente,
essa utilização.
E sim, já estão a perguntar: e como é que o piloto utiliza o
“Hybrid Boost”? O sistema híbrido está sempre ligado durante toda a classificativa e está sempre a regenerar energia a cada travagem e a cada desaceleração e, em teoria,
oferecerá binário a cada aceleração. Porém, isso não quer
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Plano vertical passa
pelo ponto mais alto
da porta dianteira
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dizer que esteja sempre a fornecer a potência máxima.
E como explicou Richard Millener, o responsável da M-Sport Ford, “não se trata de um botão! O piloto terá alguma
ajuda ou teremos alguma capacidade para escolher quando utilizar o híbrido. Porém, será em pequenas doses e
utilizado constantemente ao longo dos troços.” Por isso,
segundo Millener, a utilização do ‘Hybrid Boost’ “não será
facilmente percetível para quem está de fora, porque estará a ser usado constantemente.”
E já se sabe que os pilotos que melhor dominarem a técnica de regeneração de energia, quando atingem um determinado patamar de energia, recebem uma espécie de
prémio com mais um pouco de energia disponível.
O carro tem três opções diferentes dentro do mapa
de gestão para a forma como a potência extra chega
às rodas. Não tendo, ainda, a certeza sobre as forma
como as equipas vão usar essas opções, acredita-se
que um será para neve e gelo, outro para pisos de terra
e o terceiro para asfalto.
Depois, os engenheiros tiveram de compatibilizar e afunilar
para um só pedal de acelerador o binário do motor elétrico
e do motor de combustão interna.
Como refere Richard Millener, “o piloto não tem um botão
separado ou recebe alguma indicação da forma como o
incremento de potência vai surgir, tudo está na linha de
binário que vem de duas fontes de potência e desagua no
mapa escolhido para a forma como o acelerador reage.”
E pegando nas palavras de Tom Fowler, se o piloto tiver o
“Hybrid Boost” disponível, terá a combinação de potência
e binário do motor elétrico e do motor de combustão interna e não apenas deste. E nesta altura está a perguntar: e
como é que se desativa o sistema? Simples! Basta travar.
“Durante a travagem normal”, explica Tom Fowler, “regeneramos energia, mas se durante a aceleração e com o
‘Hybrid Boot’ a funcionar, o piloto travar, o sistema para de
oferecer potência extra.”
Ou seja, é um sistema semelhante ao do “cruise control”:
funciona se não tocarmos no pedal de travão, assim que
tocamos nele, o sistema desliga-se.

RAIO X DE UM RALLY1 2022
Os últimos carros do regulamento WRC surgiram em 2017 com regras que davam ênfase à aerodinâmica,
elevando a espetacularidade dos carros, mas também a velocidade nos troços. As novas regras do
Mundial Ralis mudam o nome do carro de WRC para Rally1, trazem a hibridização, tentativa de controlo de
custos e uma redução sensível da influência da aerodinâmica. Aqui fica o “raio x” de um dos novos Rally1.
SISTEMA HÍBRIDO
Depois das quatro rodas motrizes
introduzidas pela Audi há 42 anos,
a chegada do sistema híbrido é a
segunda grande mudança técnica
na regulamentação dos ralis.
O sistema híbrido usado pelos
construtores inscritos no Mundial
de Ralis é universal, ou seja, é igual
para todos, oferenda feita no altar da
contenção de custos. Na essência,
é uma caixa em fibra de carbono,
blindada, que alberga uma bateria de
3,9 kWh de capacidade, um motor
gerador (MGU) com uma potência
de 100 kW (134 CV e 180 Nm) e uma
unidade eletrónica de controlo. O
sistema pesa 87 kg. O regulamento
mitiga este peso extra com o fim do
diferencial ativo e com a possibilidade
dos engenheiros recentrarem as
massas entre os dois eixos atrás do
piloto e co-piloto.
A FIA e o regulamento não falam nas
vantagens do sistema, pois não há
referência aos consumos nem às

SEGURANÇA
performances dos carros que, com
este “boost” de potência chegam
aos 500 CV, desde que ambas as
mecânicas estejam a funcionar
juntas. Os carros têm, com a bateria
100% carregada, uma autonomia
em modo 100% elétrico de 20 km. O
que parece um verdadeiro exagero
se pensarmos que a bateria tem,
apenas, 3.9 kWh. Os pilotos têm
à sua disposição três mapas de
utilização consoante os pisos e o
grau de aderência dos troços. Têm a
possibilidade de não usar o “boost”
elétrico - no Monte Carlo, com gelo,
acredita-se que 500 CV não darão
jeito certamente... - e apesar do
regulamento proibir a varação do
binário do motor elétrico entre os dois
eixos, à guisa de diferencial central
ativo, nas acelerações e na travagem,
não espantaria se algum construtor
surgisse com um sistema destes.
Como a FIA vai controlar isso?
Dificil... muito dificil.
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MOTOR
O motor dos Rally1 é o mesmo dos
WRC, mas agora cada carro só pode
usar dois (2) blocos de combustão
interna em toda a temporada. Mas
há algumas diferenças. A pressão de
sobrealimentação passou a ser fixa
nos 2,5 bar e a taxa de compressão
é, igualmente, fixa, nos 12,5:1, sendo
o limite de rotações de cada motor
fixado, para todos, nas 8.500 rpm.
A cabeça do motor e o bloco têm de
ser baseados num motor de série,
sendo autorizadas mudanças na
cambota, bielas, pistões, válvulas
e veios de excêntricos. A potência
máxima ronda os 400 CV, mas com
a imposição de dois motores por
época, a fiabilidade deverá trazer esa
cifra para os 350/370 CV.
Há um limite para o ruído dos
motores que é de 103 dB às 3500
rpm. Finalmente, os carros Rally1 vão
usar um combustível desenvolvido
pela P1 que é produzido a partir
de hidrcarburetos não fósseis com
mistura de compostos sintéticos e
biocarburantes.

PESO
Devido à introdução do sistema
híbrido e do reforço da segurança
do carro, o peso mínimo passou
para 1260 kgs (com uma roda
suplente). O peso mínimo,
com piloto e co-piloto a bordo,
equipamento diverso e uma roda
suplente, passa para 1430 kgs.

As performances dos WRC
originaram alguns acidentes entre
2017 e 2021 levantaram algumas
preocupações e com o incremento
de potência (que pode chegar
aos 500 CV com a ajuda elétrica)
a FIA decidiu obrigar os bancos
com coque em fibra de carbono e
limitação dos movimentos da cabeça
de piloto e co-piloto, proteções de
espuma difusora de energia e um
arco de segurança (roll-bar) reforçado
com mais barras e mais travamento,
com desenho e dimensões únicas
que não podem ser alteradas pelos
construtores. Ou seja, os carros
tiveram de ser moldados em redor da
gaiola de segurança obrigatória.

SUSPENSÃO

AERODINÂMICA
O regulamento obriga a que os
carros derivem do modelo de série
e serem identificáveis com os
modelos de onde derivam. Face
aos anteriores WRC de 2017, os
Rally1 têm menor influência da
aerodinâmica (ver texto sobre as
regras) para perder apoio e, assim,
diminuir a velocidade em curva.
Desapareceram os difusores, as
“persianas” e as asas espalhadas
pelo carro. Os Rally1 estão, agora,
mais perto dos Rally2 (antes
R5) com um aspeto menos...
espalhafatoso! Será?

O regulamento dos Rally1 dá
liberdade total aos engenheiros no
que toca aos apoios da suspensão,
oferecendo a oportunidade de ter
opções diversas consoante os
tipos de piso. Ou seja, na prática,
ter, verdadeiramente, carros para
terra e para asfalto, com afinações,
apoios e cinemática diversa. Única
limitação: o curso da suspensão
está limitado a 270 mm.

FICHA TÉCNICA

TRANSMISSÃO
Os Rally1 são,por regulamento,
carros com tração permanente
às quatro rodas, com diferencial
dianteiro e traseiro mecânicos.
O diferencial central deixa de ser
ativo, como sucedia com os WRC
desde 2017. A caixa sequencial
de 8 velocidades com alavanca de
comando no volante desaparece.
Um Rally1 utiliza uma caixa
sequencial de 5 velocidades com
comando manual, como diz o
regulamento, através de alavanca
colocada do lado direito do volante
(sic). A ideia do legislador é tornar o
carro mais lento através da menor
agilidade do piloto nas reações às
passagens de caixa e reduzir custos.

MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
Tipo
4 cilindros em linha, injeção direta, turbo
Cilindrada (c.c.)
1600
Pressão do turbo (bar)
2,5
Restritor admissão (mm)
36
Potência/Binário (CV/Nm)
370 a 400/4500
MOTOR ELÉTRICO
Tipo
Síncrono de iman permanente
Bateria (kWh/volts)
3,9/650
Potência/Binário (kW-CV/Nm) 100-130/180
Peso (kg)
87
TRANSMISSÃO
Tipo
4 rodas motrizes permamentes
Caixa de velocidades
Sequencial, 5 velocidades s/patilha
Diferenciais (fr/tr/central)
Mecânicos
CHASSIS
Tipo
Autoportante e “roll bar” FIA soldado
Travões (asfalto/terra - mm) 370/300 - discos em aço
Suspensões
McPherson regulável
DIMENSÕES
Comp./Larg. (mm)
4100/1875
Dist. entre eixos (mm)
2630
Vias (mm)
1665
Jantes (polegadas)
8x18 (Asfalto) - 7X15 (Terra)
Depósito (ltr)
60
PESOS
Minimo em vazio (kgs)
1260
Mínimo piloto e co-piloto (kgs) 1430

QUEM É O FAVORITO
A VENCER O MUNDIAL
DE RALIS EM 2022?
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Esta é a pergunta do milhão de euros! Com Ogier e Loeb a serem “outsiders” por não
terem um programa completo, apenas um campeão do Mundo estará em todas as
etapas do Mundial 2022. Terá Ott Tanak vantagem sobre os outros?

O

lhemos para o alinhamento
de pilotos de cada equipa. A
Toyota terá Sebastien Ogier em
“part time” (porque este quer
experimentar as delicias da
endurance), mas reteve Elfyn
Evans (o vice-campeão em
2020 e 2021) e Kalle Rovanpera (que se estreou a vencer no
WRC em 2021), juntando a este
trio o finlandês Esapekka Lappi
(piloto Toyota em 2017 e 2018) e
o homem da Toyota, o japonês
Takamoto Katsuta.
A Hyundai perdeu o líder, mas
tem nas suas fileiras o único
piloto a tempo inteiro que já foi
campeão do Mundo, Ott Tanak (vencedor em 2019 com...
a Toyota) e o homem que já foi
cinco vezes vice-campeão com a
Hyundai, Thierry Neuville. A casa
sul coreana perdeu Craig Breen,
mas manteve o espanhol Dani
Sordo (a fazer a sétima época
com a Hyundai) e recebeu mais
um jovem de talento puro, Oliver
Solberg, filho do último campeão
do Mundo antes da chegada
de Sebastien Loeb e Sebastien
Ogier (2003), Petter Solberg.
Pierre Louis Loubet não regressa
à Hyundai 2C Competition até
porque foi atropelado e conheceu uma dura e longa recuperação. O filho de Yves Loubet está
a disputar o Troféu Andros de
corridas no gelo enquanto tenta
colocar de pé um programa para
regressar ao Mundial de Ralis.
Nas fileiras da M-Sport Ford, o dinheiro do pai de Gus Greensmith
colocou-o mais uma temporada
ao volante de um carro da marca
da oval azul. Mas o dinheiro da
Ford acabou por chegar para o
desenvolvimento do Puma Hybrid
Rally1 e para recuperar Craig
Breen. O irlandês estava insatisfeito com o rumo da sua carreira
nos últimos três anos. Em 2019
fez dois ralis (Finlândia onde foi
7º e Grã Bretanha onde ficou em
8º), em 2020 realizou mais dois
ralis (Suécia onde foi 7º e Estónia
onde foi 2º) num campeonato de
7 provas devido ao Covid-19
e em 2021 fez cinco ralis. Mas
as suas exibições foram bem
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melhores: foi 4º no Ártico, 8º na Croácia, 2º na Estónia e em Ypres e 3º
classificado na Finlândia.
Foi o suficiente para Malcolm Wilson
contratar um piloto que ainda não
venceu nem uma prova do Mundial
nem um título Mundial para liderar a
formação da M-Sport.
O reforço de Sebastien Loeb é
importante no desenvolvimento do
Puma (mesmo em “part time!) e o
dinheiro da Red Bull permite que
o estudante de medicina, Adrian
Formaux se mantenha na formação
britânica.
OLHEMOS ÀS ESTATÍSTICAS
Perante este alinhamento das três
equipas, olhemos, agora, para a estatística. Isto porque os números não
mentem ao contrário das sondagens.
E olhando por esse prisma, a grande favorita é a Hyundai Motorsport.
Descontando os pilotos a “part time”
como Solberg e Sordo, Ott Tanak
e Thierry Neuville têm 29 vitórias no
WRC entre os dois e um título.
A Toyota Gazoo Racing, entre Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, exibe
apenas 7 vitórias e nenhum título,
enquanto que a M-Sport está, ainda,
em pior posição pois nenhum dos
pilotos titulares tem uma vitória e
não mais que duas mãos cheias de
troços ganhos.
Portanto, sem os “part time”, a equipa
favorita será a Hyundai.
SUPLENTES: MAIS FORTES
OS DA TOYOTA
Quando olhamos para todo o plantel,
a casa sul coreana tem Solberg e
Sordo, um caso de 8 e 80. O jovem
sueco, nascido na Noruega, está a
começar a sua carreira e não tem
vitórias, o espanhol está no ocaso da
carreira, mas continua veloz e tem 3
vitórias em provas do Mundial.
Sordo estará em mais uma temporada com a Hyundai para assegurar
resultados e deixar os titulares andarem à vontade, Solberg irá ganhar
experiência e tentar o tirocínio de
Kalle Rovanpera na Toyota. E todos
sabemos como Dani Sordo é dos
mais fiáveis pilotos do Mundial!
Com a presença de Ogier a tempo
parcial, dividindo o carro com Esapekka Lappi, a Toyota fica muito

melhor na fotografia e não é difícil
prognosticar que o melhor terceiro
carro das três equipas será o Yaris
GR Rally1 de Ogier e Lappi.
Aliás, o terceiro carro da Toyota Gazoo é candidato a ganhar no Monte
Carlo (Ogier) e na Finlandia e na
Estónia (Lappi). E pode ser candidato
em outras provas, pois Ogier não vai
ter o pesadelo de abrir a estrada nos
ralis que vier a disputar em 2022.
Portanto, se a Hyundai é claramente
favorita olhando aos pilotos titulares
e à estatística, a Toyota aproxima-se
bastante quando levamos em linha
de conta todo o plantel.
A M-Sport é a grande incógnita.
Quando a derradeira evolução dos
WRC surgiu em 2017, Malcolm Wilson tirou um coelho da cartola, neste
caso um quatro vezes campeão do
Mundo chamado Sebastien Ogier, e
o Fiesta WRC liderou o Mundial em
2017 e 2018. A Ford não ganhava
um Mundial de Pilotos deste 1981
com Ari Vatanen!
Sabemos que o Puma Hybrid Rally1
foi longamente desenvolvido – o
Fiesta esteve estagnado em 2020
e 2021, tendo a M-Sport feito 2021
porque Gus Greensmith pagou a sua
temporada e a Red Bull a de Fourmaux “despejando” Suninen – por
Matthew Wilson (filho do patrão) e
depois por Fourmaux e Breen.
E sabemos que a M-Sport Ford é
sempre competitiva quando muda o
regulamento com Chris Williams a fazer,
como sempre, um excelente trabalho.
Portanto, embora esteja fora da luta
pelo título, olhando apenas à estatística, não é difícil prever que Craig
Breen vai ganhar o seu primeiro rali
do Mundial na sua carreira e que a
M-Sport Ford seja o “undedog” do
Mundial 2022.
Já deu provas de ser seguro, rápido
e consistente, erra pouco e está muitíssimo motivado com a oportunidade
dada por Malcolm Wilson. Portanto,
teremos vitórias de Breen.
Vitórias para Gus Greensmith ou para
Adrien Fourmaux dificilmente acontecerão. O primeiro não tem andamento para os homens mais rápidos
das três equipas, terá de se adaptar
a uma nova forma de competir e
não terá Chris Patterson a seu lado,
o pendulo que o fez elevar o ritmo

e a evitar alguns erros básicos. Já o
francês é rápido, mas continua com
pouca experiência e cometeu alguns
erros de principiante.
Além disso, foi o último a ser anunciado na equipa de Malcolm Wilson
porque a Red Bull também teve dúvidas. Mas o francês vai evoluir e para
o final do ano estará lá mais acima.
Até porque a fiabilidade será uma
questão durante 2022 e a Ford pode
estar melhor que os restantes.
Já a presença de Loeb é um tiro no
porta aviões dos adversários, pois o
francês continua rápido, adapta-se
facilmente a novas regras e a novos
carros, ajuda muito no desenvolvimento e mesmo que o seu último
título tenha sido há, exatamente, 10
anos, se o carro corresponder ainda
pode ganhar. E não vale a pena olhar
para o ano de 2020 com a Hyundai.
Estava como peixe fora de água, a
sua relação com Daniel Elena estava a desgastar-se e o seu papel na
Hyundai era figura de cartão. Por isso
foi um alívio sair da equipa na época
liderada por Andrea Adamo.
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QUER SABER QUAL A PREVISÃO
DO AUTOBLOGUE?
Sem olhar a números, o grande candidato a ser campeão Mundial em
2022 é Elfyn Evans. O galês anda
depressa, é taticamente perfeito e
faz jogo igual com qualquer um dos
seus adversários. Acresce o facto
de cometer poucos erros, ser fiável,
cuidar da mecânica como poucos e
sabe como gerir os pneus. E como
é tudo novo para todo o plantel, Elfyn
Evans tem uma ligeira vantagem.

AS BOAS NOTÍCIAS DO MUNDIAL DE RALIS PARA 2022
Depois de um ano em que a Toyota
dominou, 2022 assiste a uma total reviravolta no regulamento técnico – ainda
assim, menos do que se esperaria – e
há novidades no calendário, além da
perspetiva de um novo campeão do
Mundo. Os WRC vão dar lugar aos
Rally1, carros que utilizam muito da
tecnologia que foi lançada em 2017
e durou até 2021, mas adicionam a
tecnologia híbrida que oferece mais 100
kW (136 CV) de potência e a utilização
de combustíveis sintéticos, para lá
da utilização da energia elétrica nas

ligações. Mesmo que não sejam em
todas – no Monte Carlo serão apenas
4 quilómetros, por exemplo – é uma
forma de contribuir para maior sustentabilidade.
Após o Covid-19, o Mundial de Ralis
vai, finalmente (espera-se) ser, verdadeiramente, mundial com o regresso da
Nova Zelândia e do Japão. Espera-se
que a pandemia se torne em endemia e
que tanto a prova “down under” como
a do “país do Sol Nascente” se possam
realizar.
Se o asfalto japonês não é particular-

mente excitante, as especiais de terra
da Nova Zelândia são um ícone do
WRC e será interessante ver os jovens
lobos do Mundial a estrearem-se nas
estradas neozelandesas onde apenas Ott Tanak, Thierry Neuville e Dani
Sordo, dos pilotos a tempo inteiro,
competiram.
As expetativas estão muito elevadas
para Craig Breen. O piloto irlandês
abandonou a Hyundai e abraçou o
projeto da M-Sport Ford com o Puma
Hybrid Rally1. As exibições de Breen
nas poucas vezes que esteve ao vo-

Terá luta interna do piloto que mais
entusiasma os amantes dos ralis.
Frio como gelo, veloz como diz a
tradição dos “finlandeses voadores”
e resiliente, Kalle Rovanpera venceu
na Estónia e esteve absolutamente
intocável na Grécia. Acredita-se que
em 2022 o nível exibido pelo filho
de Harri Rovanpera suba mais uns
patamares e, por isso, será um osso
duro de roer para Evans.
Se o Hyundai funcionar e a equipa esconjurar o azar, Thierry Neuville pode
ter uma oportunidade de, finalmente,
ser campeão do Mundo. Mas se Ott
Tanak estiver motivado com um carro
fiável, afinal aquilo que o fez sair da
Toyota para a Hyundai, o estónio repetirá o cetro de 2019. Porém, parece
que o piloto está pouco motivado e
a ausência da derradeira prova do
campeonato de 2021 “porque já não
havia nada a decidir” não caiu bem no
estado maior da Hyundai.
Para lá disso, temos de saber se a
Hyundai continua a privilegiar o Campeonato de Construtores face ao de
Pilotos. Se isso se mantiver, a Toyota
é favorita – até porque o alinhamento
do terceiro carro é o melhor de todos
- e até a M-Sport pode sorrir para
o título de pilotos com Craig Breen.
Quem sabe se o piloto que já fez 68
ralis sem uma única vitória supere
toda a concorrência e dê ao Ford
Puma Hybrid Rally1 o primeiro título
da nova era híbrida.
Ou será que teremos um novo campeão do Mundo vindo da Finlândia,
algo que não acontece desde 2002
quando Marcus Gronholm reclamou
o título com um Peugeot 206 WRC?

lante do Hyundai i20 Coupé WRC, convenceram Malcolm Wilson. Que, assim,
contratou um piloto que nunca ganhou
um rali do Mundial quanto mais um
mundial, para liderar a equipa M-Sport
na estreia das novas regras do WRC.
Mas aqui, Malcolm Wilson usou o seu
faro e a tradição da Ford ser muito forte
sempre que muda a regulamentação. O
novo Puma Hybrid parece ser um carro
muito bem-nascido e Breen esteve em
elevado nível em 2021 com um carro reconhecidamente complicado de pilotar.
Obviamente que no mar de incerte-

zas que é a temporada 2022, Craig
Breen é mais uma, mas acreditamos
que o Puma Hybrid Rally 1 será um
carro competitivo e que o irlandês
se preparou de forma afincada – até
deixou de participar com os seus
clássicos em ralis históricos – para
tentar vencer a sua primeira prova do
Mundial e discutir o título com Toyota
e Hyundai. Embora o Monte Carlo tenha garantida a presença de um nove
vezes campeão do mundo e de um
oito vezes campeão do mundo, 2022
será o ano em que teremos um novo

campeão do Mundo. Sebastien Loeb
(Ford Puma Hybrid Rally1) e Sebastien
Ogier (Toyota Yaris GR Rally1) não vão
estar a tempo inteiro no WRC 2022.
Se Ott Tanak – o único que conseguiu
imiscuir-se em 17 anos de liderança
dos dois Sebastien – revalidar o título
continuará a ser um novo campeão,
pois Ogier venceu em 2020 e 2021.
Mas olhando ao que têm sido os dois
últimos anos de Tanak na Hyundai,
2022 pode mesmo assistir a coroação
de um piloto diferente do habitual
como Campeão do Mundo.

TOYOTA GAZOO RACING
TOYOTA GAZOO RACING WRT
Salvesenintie, 6
40420 Jyvaskyla - FINLÂNDIA
www.toyotagazooracing.com
@TGR_WRC
TOYOTAGAZOORacingWRC

RESPONSÁVEIS

JARI MATTI LATVALA
(Diretor Geral)
KAJ LINDSTROM
(Diretor Desportivo)
TOM FOWLER
(Diretor técnico)

VEREDICTO AUTOBLOGUE
A FAVOR – Estrutura da Toyota; Equipa técnica
(Tow Fowler); trabalho no sistema híbrido
produtivo; dupla de pilotos homogénea e
rápida; apoio de Sebastien Ogier em “part
time”

PALMARÉS WRC

1997 – Toyota Corolla WRC
Freddy Loix - 9º lugar (8 pts)
Não classificado
1998 – Toyota Corolla WRC
Didier Auriol - 5º lugar (34 pts)
2º lugar Construtores (85 pts)
1999 – Toyota Corolla WRC
Didier Auriol - 3º lugar (52 pts)
4º lugar Construtores (10 pts)
2017 – Toyota Yaris WRC
Jari Matti Latvala - 4º lugar (136 pts)
3º lugar Construtores (251 pts)
2018 – Toyota Yaris WRC
Ott Tanak – 3º lugar (181 pts)
1º lugar Construtores (368 pts)
2019 – Toyota Yaris WRC
Ott Tanak – 1º lugar (368 pts)
2º lugar Construtores (362 pts)
2020 – Toyota Yaris WRC
Sebastien Ogier – 1º lugar (263 pts)
2º lugar Construtores (362 pts)
2021 – Toyota Yaris WRC
Sebastien Ogier – 1º lugar (230 pts)
1º lugar Construtores (520 pts)
Campeonatos de Pilotos: 7 (1990, 1992, 1993,
1994, 2019, 2020 e 2021); Campeonatos
Construtores: 5 (1993, 1994, 1999, 2018 e 2021);
Vitórias no WRC: 69; Provas disputadas: 179;
Vitórias em troços: 1798; Pódios: 203.

CONTRA – Ogier a “part time”; fiabilidade do
sistema híbrido; será complicado fazer igual a
2021; luta interna para suceder a Ogier

WRC GUIA 2022 AUTOBLOGUE - EQUIPAS

Possibilidade de vitória
Possibiidade de títulos
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ELFYN EVANS

28 dezembro 1988, País de Gales
(32 anos)
Estreia no WRC: Gales 2007
Primeira vitória: Gales 2017
105 ralis
5 vitórias (4,8%)
19 pódios (18,1%)
99 vitórias em PEC
10 abandonos
Campeão Mundial Júnior 2012
Campeão britânico 2016
Vice-campeão do Mundo 2020,
2021

69

KALLE ROVANPERA

1 outubro 2000, Finlândia
(21 anos)
Estreia no WRC: Grã Bretanha 2017
Primeira vitória: Estónia 2021
39 ralis
2 vitórias (5,1%)
5 pódios (12,8%)
29 vitórias em PEC
4 abandonos
Campeão Letónia 2017
Campeão Mundial WRC2 Pro 2019

6 novembro 1981, Bélgica
(40 anos)
Estreia no WRC: Gales 2014
Primeira vitória: Suécia 2020
149 ralis
4 vitórias (2,7%)
14 pódios (9,4%)

13 dezembro 1985, Finlândia
(36 anos)
Estreia no WRC: Finlândia 2011
Primeira vitória: Estónia 2021
44 ralis
2 vitórias (4,5%)
5 pódios (11,4%)

SCOTT MARTIN

JONNE HALTTUNEN

G WORLD RALLY TEAM

01

TOYOTA Yaris GR

SEBASTIEN OGIER

17 dezembro 1983, Estónia
(38 anos)
Estreia no WRC: México 2008
Primeira vitória: Portugal 2010
168 ralis
54 vitórias (32,1%)
91 pódios (54,2%)
632 vitórias em PEC
15 abandonos
Campeão JWRC 2008
Campeão do Mundo de Ralis:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2020, 2021
26 fevereiro 1978, Estónia
(44 anos)
Estreia no WRC: Córsega 1999
Primeira vitória: ainda não venceu
41 participações
0 vitórias
0 pódios

BENJAMIN VEILLAS

18

TAKAMOTO KATSUTA

17 março 1993, Japão
(28 anos)
Estreia no WRC: Finlândia 2016
Primeira vitória: ainda não venceu
39 ralis
0 vitórias
1 pódios (2,6%)
5 vitórias em PEC
10 abandonos
Melhor classificação no WRC:
7º em 2021

2 fevereiro 1995, Grã Bretanha
(27 anos)
Estreia no WRC: Grã-Bretanha 2019
Primeira vitória: ainda não venceu
16 ralis
0 vitórias
0 pódios

AARON JOHNSTON

HYUNDAI SHELL MOBI
HYUNDAI MOTORSPORT GMBH
Carl Zeiss Strasse, 4
63755 Alzenau - ALEMANHA
www.motorsport.hyundai.com
@HMSGOfficial
HMSGOfficial

RESPONSÁVEIS
SCOTT NOH
(Presidente)

PABLO MARCOS
(Diretor Desportivo)
JULIEN MONCET
(Diretor técnico)

VEREDICTO AUTOBLOGUE
A FAVOR – Recursos da Hyundai; experiência
de Christian Loriaux; rapidez de Neuville e
Tanak; experiencia de Sordo.
CONTRA – Azar de Ott Tanak; Fiabilidade em
dúvida; Juventude de Oliver Solberg; Decisões
táticas; Adamo não é fácil de substituir; algum
atraso no desenvolvimento do carro

WRC GUIA 2022 AUTOBLOGUE - EQUIPAS

Possibilidade de vitória
Possibiidade de títulos

08

08/10
07/10

PALMARÉS WRC

2000 – Hyundai Accent WRC
Kenneth Eriksson - 5º lugar (5 pts)
7º lugar Construtores (8 pts)
2001 – Hyundai Accent WRC2
Alister McRae - 17º lugar (4 pts)
5º lugar Construtores (17 pts)
2002 – Hyundai Accent WRC3
Juha Kankkunen - 14º lugar (2 pts)
4º lugar Construtores (10 pts)
2003 – Hyundai Accent WRC3
Freddy Loix - 14º lugar (4 pts)
6º lugar Construtores (12 pts)
2014 – Hyundai i20 WRC
Thierry Neuville – 6º lugar (105 pts)
4º lugar Construtores (187 pts)
2015 – Hyundai i20 WRC
Thierry Neuville – 6º lugar (90 pts)
3º lugar Construtores (224 pts)
2016 – Hyundai i20 WRC
Thierry Neuville – 2º lugar (160 pts)
2º lugar Construtores (312 pts)
2017 – Hyundai i20 Coupé WRC
Thierry Neuville – 2º lugar (208 pts)
2º lugar Construtores (345 pts)
2018 – Hyundai i20 Coupé WRC
Thierry Neuville – 2º lugar (201 pts)
2º lugar Construtores (341 pts)
2019 – Hyundai i20 Coupé WRC
Thierry Neuville – 2º lugar (227 pts)
1º lugar Construtores (380 pts)
2020 – Hyundai i20 Coupé WRC
Thierry Neuville – 3º lugar (105 pts)
1º lugar Construtores (241 pts)
2021 – Hyundai i20 Coupé WRC
Thierry Neuville – 3º lugar (176 pts)
2º lugar Construtores (462 pts)
Campeonatos: 2 (2019 – 2020); Vitórias no WRC:
31; Provas disputadas: 169; Vitórias: 31; Vitórias
em troços: 502; Pódios: 84; Abandonos: 77

OTT TANAK

15 outubro 1987, Estónia
(33 anos)
Estreia no WRC: Portugal 2009
Primeira vitória: Sardenha 2017
123 ralis
14 vitórias (11,4%)
34 pódios (27,6%)
284 vitórias em PEC
21 abandonos
Campeão da Estónia 2008
Campeão do Mundo de Ralis 2019

18 agosto 1987, Estónia
(34 anos)
Estreia no WRC: Jordânia 2010
Primeira vitória: Sardenha 2017
94 participações
14 vitórias (14,9%)
30 pódios (31,9%)

MARTIN JARVEOJA

11

THIERRY NEUVILLE

16 junho 1988, Bélgica
(33 anos)
Estreia no WRC: Catalunha 2009
Primeira vitória: Alemanha 2014
129 ralis
15 vitórias (11,6%)
50 pódios (38,8%)
289 vitórias em PEC
18 abandonos
Vice-Campeão do Mundo WRC:
2013, 2016, 2017, 2018, 2019

18 setembro 1992, Bélgica
(29 anos)
Estreia no WRC: França 2013
Primeira vitória: Bélgica 2021
30 ralis
2 vitórias (6,7%)
7 pódios (23,3%)

MARTIJN WYDAEGHE

IS WORLD RALLY TEAM

02

HYUNDAI i20 N

OLIVER SOLBERG

23 setembro 2001, Noruega
(20 anos)
Estreia no WRC: Gales 2019
Primeira vitória: ainda não venceu
17 ralis
0 vitórias
0 pódios
0 vitórias em PEC
8 abandonos
Campeão Letónia 2019
Campeão Europeu Junior 2020

29 agosto 1994, Inglaterra
(27 anos)
Estreia no WRC: Jordânia 2010
Primeira vitória: ainda não venceu
32 ralis
0 vitórias
0 pódios

ELLIOTT EDMONDSON

06

DANI SORDO

2 maio 1983, Espanha
(38 anos)
Estreia no WRC: Catalunha 2003
Primeira vitória: Alemanha 2013
177 ralis
3 vitórias (1,7%)
51 pódios (28,8%)
214 vitórias em PEC
23 abandonos
Campeão de Espanha 2005
Campeão do Mundo Junior 2005
Melhor classificação no WRC:
3º em 2008 e 2009
24 março 1980, Espanha
(42 anos)
Estreia no WRC: Catalunha 2010
Primeira vitória: ainda não venceu
36 ralis
0 vitórias
2 pódios (5,6%)

CANDIDO CARRERA

M-SPORT FORD WORL
M-SPORT LTD.
Dovenby Hall - Cockmouth,
Cumbria CA13 OPN GRÃ BRETANHA
www.m-sport.co.uk
@MsportLtd
M-SportLtd

RESPONSÁVEIS

MALCOLM WILSON
(Presidente)
RICHARD MILLENER
(Diretor Desportivo)
CHRIS WILLIAMS
(Diretor técnico)

VEREDICTO AUTOBLOGUE
A FAVOR – Novo regulamento; orçamento
participado pela Ford; chegada de Loeb,
mesmo em “part time”; sede de vencer de
Craig Breen; trabalho de Chris Williams.
CONTRA – Orçamento menor que os
adversários; incognita da evolução de
Greensmith e Fourmaux; pilotos sem vitórias
em provas do Mundial.
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Possibilidade de vitória
Possibiidade de títulos
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PALMARÉS WRC

2010 – Ford Focus RS WRC
Matthew Wilson - 7º lugar (74 pts)
4º lugar Construtores (176 pts)
2011 – Ford Fiesta RS WRC
Matthew Wilson - 7º lugar (63 pts)
3º lugar Construtores (178 pts)
2012 – Ford Fiesta RS WRC
Evgeny Novikov - 6º lugar (88 pts)
3º lugar Construtores (170 pts)
2013 – Ford Fiesta RS WRC
Evgeny Novikov - 7º lugar (69 pts)
3º lugar Construtores (190 pts)
2014 – Ford Fiesta RS WRC
Mikko Hirvonen - 4º lugar (126 pts)
3º lugar Construtores (208 pts)
2015 – Ford Fiesta RS WRC
Elfyn Evans - 7º lugar (89 pts)
4º lugar Construtores (181 pts)
2016 – Ford Fiesta RS WRC
Mads Ostberg - 7º lugar (102 pts)
4º lugar Construtores (162 pts)
2017 – Ford Fiesta WRC
Sebastien Ogier – 1º lugar (232 pts)
1º lugar Construtores (428 pts)
2018 – Ford Fiesta WRC
Sebastien Ogier – 1º lugar (219 pts)
3º lugar Construtores (324 pts)
2019 – Ford Fiesta WRC
Elfyn Evans – 5º lugar (102 pts)
4º lugar Construtores (218 pts)
2020 – Ford Fiesta WRC
Esapekka Lappi – 6º lugar (52 pts)
3º lugar Construtores (129 pts)
2021 – Ford Fiesta WRC
Gus Greensmith – 9º lugar (64 pts)
3º lugar Construtores (199 pts)
Campeonatos de Pilotos: 2 (2017, 2018); Campeonatos
Construtores: 3 (2006, 2007, 2017); Vitórias no WRC: 61;
Provas disputadas: 337; Vitórias: 61; Vitórias em troços:
1430; Pódios: 176; Abandonos: 60

CRAIG BREEN

2 fevereiro 1990, País de Gales
(32 anos)
Estreia no WRC: Portugal 2009
Primeira vitória: ainda não venceu
68 ralis
0 vitórias
6 pódios (8,8%)
22 vitórias em PEC
13 abandonos
Campeão da Irlanda 2019
Vencedor SWRC 2012

29 agosto 1978, Bélgica
(44 anos)
Estreia no WRC: Catalunha 2004
Primeira vitória: Argentina 2015
90 ralis
5 vitórias (5,6%)
16 pódios (17,8%)

PAUL NAGLE

44

GUS GREENSMITH

26 dezembro 1996, Grã-Bretanha
(25 anos)
Estreia no WRC: Grã Bretanha 2014
Primeira vitória: ainda não venceu
58 ralis
0 vitórias
0 pódios
0 vitórias em PEC
11 abandonos
Campeão Britânico Júnior 2014
3º no WRC Pro 2017

1 janeiro 1977, Suécia
(45 anos)
Estreia no WRC: Suécia 2002
Primeira vitória: Portugal 2012
166 ralis
1 vitória (0,6%)
14 pódios (8,4%)

JONAS ANDERSSON

LD RALLY TEAM

16

FORD Puma Hybrid

ADRIEN FOURMAUX

3 maio 1995, França
(27 anos)
Estreia no WRC: Monte Carlo 2019
Primeira vitória: ainda não venceu
26 ralis
0 vitórias
0 pódios
1 vitórias em PEC
2 abandonos
Campeão Junior de Ralis França
2018

22 janeiro 1993, França
(29 anos)
Estreia no WRC: Portugal 2016
Primeira vitória: ainda não venceu
16 participações
0 vitórias
0 pódios

ALEXANDRE CORIA

19

SEBASTIEN LOEB

26 fevereiro 1974, França
(48 anos)
Estreia no WRC: Catalunha 1999
Primeira vitória: Alemanha 2002
180 ralis
79 vitórias (43,9%)
119 pódios (66,1%)
921 vitórias em PEC
22 abandonos
Campeão do Mundo Júnior 2001
Campeão Mundial de Ralis:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012
19 fevereiro 1995, França
(51 anos)
Estreia no WRC: Portugal 2007
Primeira vitória: ainda não venceu
6 ralis
0 vitórias
0 pódios

ISABELLE GALMICHE

ESTATÍSTICAS
WRC 2022
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O

Campeonato do
Mundo de Ralis
começou em
1973, dedicado
aos construtores
e ainda hoje há
um Mundial de
Construtores. Já para os pilotos,
houve uma Taça do Mundo FIA
entre 1977 e 78, com o Mundial
de Pilotos a começar em 1979.
Contas feitas tivemos 18
campeões do Mundo
encabeçados por Sebastien
Loeb com 9 títulos consecutivos,
seguido de Sebastien Ogier com
oito. Seguem-se Juha Kankkunen
e Tommi Makinen com 4 títulos
(Makinen foram consecutivos) e
um conjunto de quatro pilotos
com 2: Walter Rohrl, Miki Biasion,
Carlos Sainz e Marcus Gronholm.
Depois, com um título registado
estão Bjorn Waldgaard e Ari
Vatanen, Hannu Mikkola e Stig
Blomqvist, Timo Salonen e Didier
Auriol, Colin McRae e Richard
Burns, Peter Solberg e Ott Tanak.
Dizer que o Mundial de Ralis
contou com os carros do Grupo
4, 2 e 1 entre 1973 e 1981 (9
anos), o Grupo B entre 1982
e 1986 (5 anos), Grupo A e
Grupo N entre 1982 e 1996 (15
anos), entrando em cena os
World Rally Car (WRC) entre
1997 e 2021. Foram 25 anos
entre os WRC 2.0 (1997 e 2010,
14 anos) e os atuais WRC 1.6
que chegaram em 2011 e se
mantiveram até 2021 (11 anos).
Até agora, venceram provas do
Mundial de Ralis, 80 pilotos

Conheça todas as
estatísticas do Mundial
de Ralis para 2022 e tente
perceber quem pode bater os
recordes atuais.

encabeçados por Sebastien Loeb
com 79 sucessos e por Sebastien
Ogier com distantes 54 vitórias.
Um recorde que será complicado
de bater. O piloto em atividade a
tempo inteiro que está mais perto
é Thierry Neuville que tem 15
vitórias.
Curiosamente, foram 100 os
navegadores que já fizeram
provas do WRC, liderados por
Daniel Elena com 79 vitórias e
Julien Ingrassia com 54. Outro
recorde que terá uma vida
longa, pois Martin Jarveoja é o
navegador em atividade que está
mais perto e tem 14 sucessos.
Quanto aos carros mais
vitoriosos, o Volkswagen Polo R
WRC teve uma vida curta, mas
significativa: venceu 43 provas,
sendo o recordista, na frente
do Citroen C4 WRC com 36 e
do Citroen Xsara WRC com 32,
fechando o Top 5 o Citroen DS3
WRC e o Toyota Yaris WRC com
26 vitórias.
Esta estatística é dominada
pelos carros da regulamentação
WRC, mas nos 10 primeiros
encontramos o Fiat 131 Abarth
(7º com 18 vitórias), o Ford Escort
RS 1800 MKII (8º com 17 vitórias)
e o Lancia Stratos HF (8º ex-equo
com 17 vitórias).
Se juntarmos os Lancia Delta
Delta HF 4WD, Delta Integrale,
Delkta Integrale 16V e Deltona,
reúnem 46 sucessos.
Nas Marcas, a Citroen continua
a liderar com 102 sucessos,
mas a Ford aproxima-se com
91, seguida da Lancia com 73

CAMPEÕES DO MUNDO - PILOTOS
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bjorn Waldgaard (Suécia)
Walter Rohrl (Alemanha)
Ari Vatanen (Finlândia)
Walter Rohrl (Alemanha)
Hannu Mikkola (Finlândia)
Stig Blomqvist (Suécia)
Timo Salonen (Finlândia)
Juha Kankkunen (FInlândia)
Juha Kankkunen (FInlândia)
Massimo Biasion (Itália)
Massimo Biasion (Itália)
Carlos Sainz (Espanha)
Juha Kankkunen (Finlândia)
Carlos Sainz (Espanha)
Juha Kankkunen (Finlândia)
Didier Auriol (França)
Colin McRae (Reino Unido)
Tommi Makinen (Finlândia)
Tommi Makinen (Finlândia)
Tommi Makinen (Finlândia)
Tommi Makinen (Finlândia)
Marcus Gronholm (Finlândia)
Richard Burns (Reino Unido)
Marcus Gronholm (Finlândia)
Petter Solberg (Noruega)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Loeb (França)
Sebastien Ogier (França)
Sebastien Ogier (França)
Sebastien Ogier (França)
Sebastien Ogier (França)
Sebastien Ogier (França)
Sebastien Ogier (França)
Ott Tanak (Estónia)
Sebastien Ogier (França)
Sebastien Ogier (França)

CAMPEÕES DO MUNDO - CONSTRUTORES
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1987
1998
1999

Renault Alpine
Lancia
Lancia
Lancia
Fiat
Fiat
Ford
Fiat
Talbot
Audi
Lancia
Audi
Peugeot
Peugeot
Lancia
Lancia
Lancia
Lancia
Lancia
Lancia
Toyota
Toyota
Subaru
Subaru
Subaru
Mitsubishi
Toyota

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Peugeot
Peugeot
Peugeot
Citroen
Citroen
Citroen
Ford
Ford
Citroen
Citroen
Citroen

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Citroen
Citroen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
M-Sport
Toyota
Hyundai
Hyundai
Toyota

102

79
VITÓRIAS

VITÓRIAS
MARCAS

PILOTOS

CITROEN

91
73
69
48
47
44
34
24
21
20
9
6

SEBASTIEN LOEB
54
30
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
15
14
13
11
10
7
6
5

4
3
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Sebastien Ogier
Marcus Gronholm
Carlos Sainz
Colin McRae
Tommi Makinen
Juha Kankkunen
Didier Auriol
Markku Alen
Hannu Mikkola
Jari Matti Latvala
Massimo Biasion
Bjorn Waldgaard
Mikko Hirvonen
Thierry Neuville
Walter Rohrl
Ott Tanak
Peter Solberg
Stig Blomqvist
Timo Salonen
Ari Vatanen
Richard Burns
Bernard Darniche
Sandro Munari
Gilles Panizzi
Kenneth Eriksson
Jean Pierre Nicolas
Jean Liuc Therier
Shekhar Metha
Markko Martin
Kris Meeke
Elfyn Evans
Michele Mouton
Timo Makinen
François Delecour
Jean Claude Andruet
Jean Ragnotti
Henri Toivonen
Andreas Mikkelsen
Dani Sordo
Philippe Bugalski
Ingvar Carlsson
Mikael Ericsson
Mats Jonsson
Bruno Saby
Kenjiro Shinozuka
Joginder Singh
Achim Warmbold
Kalle Rovanpera
Mads Osteberg
Esapekka Lappi
Joaquim Moutinho
Achim Warmbold
Raffaele Pinto
Ove Andersson
Per Eklund
Roger Clark
Fulvio Bachelli
Anders Kullang
Guy Frequelin
Bernard Beguin
Jorge Recalde
Alain Ambrosio
e mais 17 pilotos

4
3
2

209
RALIS
DISPUTADOS

JARI
MATTI
LATVALA

VITÓRIAS
EM ESPECIAIS

SEBASTIEN LOEB
831
756
699
668
637
638
552
540
539
486
477
456

196
190
180
177
168
163
162
153

Carlos Sainz
Petter Solberg
Sebastien Loeb
Dani Sordo
Sebastien Ogier
Mikko Hirvonen
Juha Kankkunen
Didier Auriol
Marcus Gronholm
ColIn McRae
Tommi Makinen
Mads Ostberg
Kenneth Eriksson
Henning Solberg
Markku Alen
Thierry Neuville
Martin Prokop

146
139
138
133
129

921

Markku Alen
Carlos Sainz
Juha Kankkunen
Hannu Mikkola
Ari Vatanen
Sebastien Ogier
Didier Auriol
Marcus Gronholm
Jari Matti Latvala
Stig Blomqvist
Colin McRae
Petter Solberg

439
373
362
290
(...)
289
(...)
284
(...)
214
99
29

127
123
122
119
118
117
112
111

Walter Rohrl
Massimo Biasion
Tommi Makinen
Bjorn Waldegaard
Thierry Neuville
Ott Tanak
Dani Sordo
Elfyn Evans
Kalle Rovanpera

Manfred Sthol
Hannu Mikkola
Ott Tanak
Stig Blomqvist
Armin Schwarz
Andreas Mikkelsen
Thierry Neuville
Toni Gardemeister
Harri Rovanpera

107
105
104
101
(...)
68
(...)
65
(...)
58
(...)
39
(...)
17

Ford
Lancia
Toyota
Peugeot
Subaru
Volkswagen
Mitsubishi
Audi
Fiat
Hyundai
Datsun/Nissan
Alpine Renault
Renault
Opel
Saab
Mazda
BMW
Mercedes
Porsche
Talbot

François Delecour
Elfyn Evans
Richard Burns
Kris Meeke
Ari Vatanen
Craig Breen
Esapekka Lappi
Gus Greensmith
Kalle Rovanpera
Takamoto Katsuta
Olivier Solberg

e da Toyota com 69. O carro
que mais provas especiais de
classificação ganhou até hoje foi
o Ford Escort RS 1800 MKII com
932 vitórias, na frente do VW Polo
R WRC com 645 e o Citroen C4
WRC com 609. Uma vez mais, se
juntarmos os Lancia Delta, foi o carro
italiano quem mais ganhou com 1375
sucessos. Sebastien Ogier é o piloto
que mais pontos marcou com 2537,
seguido de Loeb com 1743 e de Jari
Matti Latvala com 1668 pontos. Já
pontuaram no WRC, 633 pilotos.
No que toca às “Power Stage”,
Sebastien Ogier foi quem mais ganhou
(41) na frente de Ott Tanak (18), Thierry
Neuville (17), Jari Matti Latvala (15) e

24 anos, 3 meses e 29 dias.
Kalle Rovanpera foi o piloto mais jovem
a conquistar um pódio no Mundial de
Ralis no Rali da Suécia de 2020 com 19
anos, 4 meses e 16 dias. Curiosamente,
o navegador mais jovem a ganhar
um troço no WRC é, também, uma
mulher, no caso Christina Thorner, no
Rali da Suécia de 1988 com 21 anos,
11 meses e 13 dias. Já o mais jovem
piloto a ganhar um troço no Mundial foi
Evgeny Novikov, piloto oficial da Ford,
que venceu a classificativa número 4
do Rali da Grécia de 2009, Bauxites,
com 18 anos, 8 meses e 24 dias.
O navegador mais jovem a ganhar
uma especial foi Jean Marc Andrié (já
falecido) que ao lado de Jean Ragnotti

LANCIA
DELTA

VW POLO R WRC

“BICHE”
FORD ESCORT RS 1800 MKII

CHRISTINA
“TINA”
THORNER

Sebastien Loeb (7). Ogier foi quem mais
vezes pontuou: 97. Seguem-no Latvala
com 71, Thierry Neuville com 63, Ott
Tanak (44) e Dani Sordo (32).
Quanto a pontos recolhidos na
“Power Stage”, Sebastien Ogier fez
276, seguido de Thierry Neuville (194),
Ott Tanak (154), Jari Matti Latvala
(153) e Elfyn Evans (75). O piloto
mais jovem a ganhar uma prova do
Mundial de Ralis foi Kalle Rovanpera
no Rali da Estónia com 20 anos, 9
meses, 17 dias. Já o navegador mais
jovem a vencer no WRC foi a francesa
“Biche” que venceu o Rali de Monte
Carlo com Jean-Claude
Andruet num Alpine Renault A110, tinha

JEAN
MARC
ANDRIÉ

EVGENY
NOVIKOV

num Volkswagen Golf GTi MKI venceu
a 27ª especial do Rali de Monte Carlo
de 1977, Col de la Madone, com 21
anos, 8 meses e 12 dias.
Kalle Rovanpera volta a liderar uma
estatística do Mundial de Ralis ao ser
o piloto mais jovem que liderou uma
prova do Mundial de Ralis. Aconteceu
no Rali da Estónia de 2020 no final da
segunda classificativa (Prangil 1) tinha
o filho de Harri Rovanpera 19 anos, 11
meses e 5 dias. Já o navegador mais
novo a liderar uma prova do Mundial
foi a francesa Biche quando Andruet
venceu o Burzet durante o Rali de
Monte Carlo de 1973, tinha ela 24 anos,
3 meses e 26 dias.

HIBRIDIZAÇÃO
Finalmente, a hibridização chega ao
Mundial de Ralis, com Mohamed Bin Sulayem, presidente da FIA, a desejar que
a tecnologia chegue às outras categorias
do Mundial de Ralis. A FIA quer seduzir
mais construtores e promete mexer no
edifício dos Ralis. Mas só daqui a 3 anos.
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O QUE MUDA
NO MUNDIAL
DE RALIS
EM 2022

MAIS POTÊNCIA,
MENOS ESPALHAFATO
Os carros WRC nascidos em 2017 foram
alargados, tinham mais potência, faziam
mais barulho e com forte apoio aerodinâmico, curvavam como nenhum carro de
ralis alguma vez o fez.
Os Rally1 são o inverso: têm limite de
ruído, muita da parafernália aerodinâmica
desapareceu, o apoio aerodinâmico foi
reduzido, cada carro só pode usar dois
motores por temporada, a caixa passou a
ter apenas 5 velocidades com comando
manual e não por patilhas e, finalmente, o
diferencial central deixou de ser eletrónico.
BOOST
Agora, os Rally1 têm ajuda da potência
elétrica debitando 100 kW ou seja, 134
CV, que se juntam aos cerca de 400
CV (entre 370 e 400 CV) do motor de
combustão interna sobrealimentado com
1.6 litros de cilindrada. Estes 134 CV não
são constantes, mas sim disponibilizados
consoante a carga da bateria de 3,9
kWh. Simplificando: na travagem regenera-se energia que carrega a bateria, esta
tendo carga, se o piloto acelerar terá a
ajuda do “boost”.
Mas tudo isto será em lapsos de tempo
curtos, segundo três mapas de gestão homologados, podendo a todo o
momento parar a utilização pressionando
o travão. Na altura do arranque para o
troço, o piloto dispõe de 10 segundos de
“boost”, desde que não levante o pé do
acelerador ou trave.

PESO
Os WRC tinham como peso
mínimo 1190 kgs, agora, os Rally
1 pesam 1260 kgs. São 70 kgs a
mais que acomodam quase todo o
peso da unidade híbrida.
TREINO/RECONHECIMENTOS
A FIA limita as passagens pelos
troços em reconhecimento a uma
passagem apenas. Isto para evitar
que as equipas façam diversas
passagens e possam calibrar a utilização do sistema híbrido à medida
de cada troço. Mas a FIA não limita
a quantidade de sensores e aparelhos de medição que cada carro
de treinos está equipado... Ele há
coisas que não se percebem.
ZONAS 100% ELÉTRICAS
As ligações para os troços fazem
parte do percurso de um rali e a FIA
impôs que os novos Rally1 devem
percorrer quilómetros em modo
100% elétrico nessas ligações.
Nascem, assim, as ZHE (Zonas
Híbridas Elétricas) colocadas em
partes do percurso de ligação
(são curtinhas). A aproximação
ao Parque de Assistências e ao
pódio serão feitas em modo 100%
elétrico.
COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL
O Mundial de Ralis vai passar a
usar um combustível criado com
compostos sintéticos e bioderivados.
WRC2
A segunda divisão do Mundial de
Ralis vai albergar os Rally2 e R5,
mas vai haver três divisões com
os pilotos agrupados em função
da idade e da sua experiência.
Confuso...

WRC3
A FIA reordenou os escalões do
Mundial de Ralis. O Mundial de
Ralis Júnior (JWRC) desaparece e
nasce o WRC3 Júnior, para pilotos
com menos de 29 anos.
Terá cinco ralis: Suécia, Croácia,
Portugal, Estónia e Grécia. Essa categoria passa a ser disputada com
os Ford Fiesta Rally3. O WRC3
Open (idade acima dos 29 anos)
atribuirá um título.
FIM DAS 2 RODAS MOTRIZES
Com o nascimento do WRC3
Júnior, desaparecem do Mundial de
Ralis os carros de 2 rodas motrizes.
Qual é a ideia? É que os pilotos
do Europeu de Ralis façam a sua
estreia com carros Rally4 e Rally5 e
depois sigam para o WRC.
PNEUS PIRELLI
A Pirelli vai continuar a fornecer
os pneus para o Mundial de Ralis.
Terenzio Testoni, responsável
pelo programa da Pireli nos ralis,
explicou na apresentação do WRC
2022 que não há, propriamente,
pneus novos.
Ainda assim, Testone explicou
que vai haver impacto nos pneus
devido, em primeiro lugar, ao maior
peso dos carros. Depois, a redução do apoio aerodinâmico e do
curso das suspensões, o que gera
menos apoio e velocidade, exigindo
mais dos pneus. Desconhecido é
o impacto do “boost” nos pneus,
pois a Pirelli testou com 100 kgs a
mais num Fiesta WRC, mas nunca
conseguiu testar com o “boost”.
Seja como for, a Pirelli já está a
trabalhar para ter pneus diferentes a
meio da temporada. Veremos se o
número de furos da época passada
vai ser superado, ou não...

DANI SORDO VAI “PENDURAR”
O CAPACETE EM 2022?
O espanhol é um dos veteranos do
Mundial de Ralis – já fez 177 ralis no
WRC! – e 2022 poderá ser, mesmo,
o final da longa carreira de Dani Sordo
no WRC. Protegido de Andrea Adamo,
o espanhol assistiu à saída do italiano
e apesar de ter um compatriota (Pablo
Marcos) no lugar de Adamo, ainda não
sabe qual vai ser o seu papel em 2022.
Mas, antes que o varram para fora DA
Hyundai, o espanhol vai adiantando
que fez poucos testes e que poderá,
mesmo, deixar algumas das provas
para as quais está inscrito para
Oliver Solberg, antecipando o final da
carreira. Não espantará ninguém que
Sordo receba o seu contrato e faça
apenas um par de provas, saindo pela
porta grande.

O QUE VAI FAZER LOEB
NO MONTE CARLO?

O alsaciano, nove vezes Campeão do
Mundo de Ralis, vice-campeão do Extreme
E e segundo classificado no Dakar 2022,
está de regresso ao Mundial de Ralis com
a M-Sport Ford, 15 meses depois da sua
última aparição com a Hyundai no Rali da
Turquia de 2020. Sebastien Loeb já testou
o carro em dezembro e fez mais um teste
ligeiro antes dos reconhecimentos do
Monte Carlo.
Quem esteve presente viu o sorriso na face
de Loeb que no final das muitas passagens
que fez, tirou o capacete e lançou a frase
habitual quando as coisas correm bem:
“não está mal...” Porém, a pergunta é pertinente: o que é que Sebastien Loeb vai fazer
ao Monte Carlo? Divertir-se? Ajudar a Ford
a desenvolver o Puma Hybrid?
Ou usar o seu talento natural, a sua habilidade para desenvolver carros e a sua
capacidade de adaptação e de cuidar da
mecânica para dar á Ford um resultado de
encher o olho na primeira prova do Mundial
de 2022?
Pode ser um pouco de tudo! O francês
aceitou separar-se de Daniel Elena – ainda
fizeram um par de provas regionais juntos,
mas decidiram acabar de vez com a parceria – mas cobrou com língua de palmo o
desejo de David Richards, exigindo ao dono
da Prodrive autorização para fazer testes
com a Ford e regressar ao Mundial de Ralis.
Malcolm Wilson não fechou a porta ao
francês – até porque a Red Bull queria-o
ao lado de Adrian Fourmaux para ajudar ao
crescimento do jovem gaulês – e há a possibilidade de Loeb fazer mais provas. Assim
Mark Rushbrook, o homem forte da Ford
Performance, abra os cordões à bolsa.
Enfim, Sebastien Loeb acredita
que aos 48 anos ainda tem andamento para
se destacar no Mundial de Ralis. Os seus
fãs só esperam que
o francês Se cubra
de glória e não
de alcatrão
e penas...
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